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* A kufárok. 
'- Meg van írva, hogy az Ur jeruzsálemi 

templomában lehetetlen kufárok ütötték fel 
a tanyájukat s nem törődve semmivel, ott 
űzték gyalázatos csalásaikat a szent oltár 
töveben. De eljött az Dr es megbotránkozott 
rajtuk Haragra gerjedt és ostorral verte ki 
őket. mert arkofárekban nincs szív. feddés 
vagVj^dorgálás nem (on ö rajtuk. A kufárok-
ban nincs könyörület," lehúzzák az utolsó 
ruhát a koldusról, kiragadjak az utolsó falatot 
az éhező szájából, csakhogy az ö oltárukra 
minél többet harácsolhassanak. A kufárökcak 
az istene a pénz, leborulnak előtte a mohó 
kapzsiságukban sem nézik azt sem, ha nyo
morultak könnyítői lesz nedves a kezük, sőt 
ha vér csepeg is reája. A kufárokbau nincs 
szív, nincs becsület, emberszeretet es haza 
ismeretlen fogalom ö előttük. A kularokkal 
csak ostorral lehet bánni. 

" Az utolsó években nagyon elszaporodtak 
a kufárok. Felütötték tanyájukat az ezeréves 
Magyarország romjain s a pénzért való tüle
kedésükben letipornak mindenkit, aki a ro
mok közölt még tengődik valahogy. Az utóbbi 
napokban rohamosan znhant és zuhan alá* a 
korona értéke és ezzel szemben ijesztően 
erősödik a drágaság reme, mely polip kar
jaival meg akar fojtani mindenkit S az üj 
•zent György lovagok keresik a dárdát, mely-
lyel keresztül szúrják a sárkányt, de hiába 
minden, a drágaság szörnyetege folyton erő
södik és a hőt feje közül nem tudunk se 
levágni se megsebesíteni egyet sem, Nem 
lehet megölni, mert titokban újraélesztik és 
táplálják a kufárok. A korona hirtelen és 
semmivel meg nem magyarázható zuhanásá
nál" végre rájöttek arra, hogy uem lehet más 
oka, mint a pénzzel való rettenetes spekuláció. 
Nagyon elszaporodtak a kufárok, akik abból 
élnek, hogy bűnös mesterkedésekkel, titkos 
összeköttetésekkel folyton lejebb csúsztatják 
a korona értékét. A hivatalos kimutatás sze
rint 1921-ben Budapesten a meglevő 200 
bank mellé ujabb 1400 bank és pépzvaltó 
Üzlet alakult. S vájjon miből él ez a sok kis 
bank ? Abból, hogy idegen valutával keres
kedik, abból hogy . arra számit, 1iogy_ folyton 
lejebb megy a mi pénzünk s igy a "tegnap 
vett dollárt vagy szokolt ma aránytalanul 
nagyobb nyereséggel tudja eladni. Minden 
számításuk az, hogy lejebb megy a korona 
sTiogy lejebb' menjen, arróf gondoskodnak. 
Azzal, hogy ennek a nyomában mi jár , nem 
törődnek. Hogy 7000 korona lesz 'a búza és 
5000 korona a cipő, 5000 korona egy méter 
szövet, arra nekik nincsen gondjuk. _ Hogy 
ezzel milliókat taszilanak_a teljes nyomoru-
ságba, millióktól rabolják el az- élet legegy
szerűbb és legfontosabb szükségleteit, azt az 
Ő szivük nem látja meg. Nekik szivük nin
csen. Hogy- ezzel egy megcsonkított ország 

feltámadásának lehetőségét szüntetik megIf 
ezt a nyomorult országot és népet megint a 
teljes kétségbeesés és felforgatás Jelé taszít
ják, arra nekik nincsen gondjuk. A kufarok
nak nincsen hazájuk. 

S amig itt ezerén-és ezéren éjj'ól-nap-
pal dolgoznak, hogy megmentsék ami még 
megmenthető, amig a kormány kétségbeesve 
küzd, hogy a drágaságot legyőzhesse, addig 
a kufárok, .markukba nevetnek és tovább 
hallatszik a romok között az Ő utálatos lár
májuk. Hala Istennek, a kormány már kezébe 
vette a-végsó eszközt, az ostort s .egyszer 
már végigvágott rajtnk: megszüntette ?.z ide
gen volutákkal való kereskedést. Végre el
szánta magát a kormány, későn ugyan, de 
jobb későn, mint soha, mondja a közmondás. 
A kormány már kezébe vette az ostort s 
reméljük, hogy a tisztitóm unkában nem fog 
megállani. Dr. Bempori Elek. 

A vUlanyteleprol. 
A halogatás politikája normális 

gazdasági viszonyok között sem szokott 
mindig beválni, de különösen nagy 
veszteséggel jár a mostani -ingatag 
valutaviszonyok mellett. A befektetés 
rendes világban is meghozta a maga 
gyümölcsét és azt tapasztaljak, hogy 
most sem marad" el a haszon, ha az 
értéktelen pénz helyett valami értékes 
dolgot veszünk meg magunknak. A vá
rosi képviselőtestület ez utóbbi időben 
mégis mintha a halogató politikát akarná 
választani. Erre enged következtetni a 
villanytelepi akkumulátor ügye. A hadi
célokra átengedett akkumulátor helyett 
a legelső adott alkalommal be kellett 
volna szerezni egy másikat s bár tudo
másunk szerint a képviselőtestület m á r 
két ízben elhatározta, az akkumulátor 
még mindig nincsen beszerezve s a 
hoz-Á tartozó felszerelés hiába áll és 
pusztul napról-napra. Ez a halogatás, 
nagy károkat okoz magának a város
nak is, mert az áramnak tekintélyes 
része igy teljesen veszendőbe megy, 
amelyet az akkumulátor felfogna és a 
használat céljaira megmentene. Nagy 
kár és hátrány ez a motortulajdonosokra 
is, akik igy nappal nem tudnak dol
gozni, mert nincs áram. Meg van bé
nítva az üzemük_.aji_djágán beszerzett 
motorok hiában állanak. Pedig most 
már.fiég szép saámban vannak Czell-
ben a villanyerőre berendezett üzemek 

és műhelyek. A halogatás által nagy 
károkat szenved tehát mindenki és a 
város még sem tudja már egyszer el
határozni magát az akkumulátor beszer
zésére, pedig az idő haladtával a mos
tani körülmények között mindig nehe-

, zebben és drágábban lehet csak besze
rezni, ami végre mégis csak elkerül
hetetlen lesz. A befektetett pénz hamar 
megtérül annak az áramnak az árából, 
amelyet az akkumulátor megment, nincs 
tehát ok a késlekedésre. Hagyjunk már 
egyszer fel a halogató politikával. 

A hét politikai eseményei. 
Az egy hónapig tartó költségvetési vita 

véget ért ezen a héten. A sok fontos é í 
kevésbé fontos beszéd után Bethlen miniszter
elnök mondotta el a záróbeszédét, melyben 
válaszolt a- vita folyamán minden oldalról 
elhangzott beszédekre. Hatalmas beszédében 
megfelelt minden vádra, mely a kormányt 
érte, visszavert, még pedig könnyen'minden 
támadást, mely ellenük irányait Kijelentette, 
hugy a kormány politikai meggyőződéséért 
senkit sem üldöz, hajlandó az ellenzékkel a 
béke érdekében megbeszélni a z r a sorrendet, 
amelyben az egyes javaslatok tárgyalás alá, 
kerüljenek. Az ellenzék folyton azt hangoz
tatja, hogy meliékkprmányok aralkodnak az 
országban, de Ő ilyenekről nem tüd s amikor 
egyszer valójában alakalt mellékkormány, az-
a kísérlet nem sikerült A szociáldemokraták 
követeléseivel, illetve programmjával foglal
kozva, az a véleménye, hogy. ámít a szocialis
ták követelnek, az nem az igazi céljuk, ha-

"Deni van valami rejtett cél~is, amely felé 
törekednek -s ez a rejtett cél az, amely a 
többi pártokban ingerütséget kelt ellenük. 
Nem hajlandó a külföldre szökött kommá-
níslákat hazaér esz teui, mert akik künn van
nak, azok a büntetés elől szöktek el s a 
bíróságra a kormánynak nincsen befolyása. 
Nem hajlandó megbocsátani azoknak, kik 
idegenben a magyar nemzet ellen izgatnak 
s. az- ellenséget az ország, megszállására 
uszítják. A kisebb bűntettekkel vádolt kom
munistákból 27000 kapott már amnesztiát s 
ezzel még mindi.- niocs megelégedve a.szo
cialista párt, ellenben azt a 70 embert meg 
sokalják, akik a nemzeti kormány uralma óta 
elkövetett dolgokért részesültek kegyelemben. 
A választójog törvénybeiktatását az ellenzék 

Megtérül a költsége ha férfi- és fiuruha szükségletét beszerzi 
ALTMANN BERNÁT Angol rti±aárnházában P á p a, Kossnüi Lajos-n. 9. sí. 
Nagy választék békebeli minőségű mindenfajta kész férfi- és gyermekruhákban, angol felöltök és e s ő k a b á t n á l . 
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hiúsította meg s a választásokon «z ellenzék 
nagyobb terrort fejtett ki, mint a korarány
p á r t Rassayék pártja, icelykisgazdánák hívja 
magát, valójában forradalmi célokat szolgála 
titokban köztársasági tendenciái vannak. Ez a 
radikális irányzat pedig egyszer már romlásba 
taszította az országot, hogy raégegyszer oda 
juttassa, azt a kormány nem tűrheti el. Be-
szédét a következő szavakkal végezte; Mi 
nem akarunk középosztály uralmat s nem 
akarunk osztályuralmat egyáltalában, mi be
csületes magyar demokráciát akarunk, mely
ben mindenki megtaláljav^a^-naaga helyét a 
maga súlya és értéke szerint de ehhez min
den társadalmi- osztálynak, minden partnak, 
az egész nemzetgyűlésnek Összefogására van 
szükség. Bethlen beszéde, mint azóta már 
észrevehető, igen nagy hatással volt minden
kire, hisz azok a megáll api tások és elvek 
melyeket a kormány elnöke hangoztatott, 
igazak és megdöuthetetlenek. 

A mult héten Sándor Pál, a pesti zsi
dóság parlamenti vezére azzal a vaddal áilott 
elő, hogy a romáuokat, kik 1919-ben rette- { 
netes károkat okoztak, a keresztény minisz
terek és az ellenforradalom vezetői hívtak be. 
Természetesen a pesti lapok egyrésze öröm
mel terjesztette a gyanúsítást s igyekezett a 
hazaárulás vádját rásütni * a keresztény ma
gyarság vezetőire. A kormány nevében Bethlen 
miniszterelnök válaszolt az interpellációra s 
megállapította, hogy a románokat nem^hivta 
senki, hanem jöttek maguktól, mert Budapest 
megszállásával akarták a román katonai di
csőséget megkoronázni. Természetesen az első 
keresztény kormány meggyanúsított tagjai sem 
hagyták annyiban a dolgot hanem bizonyí
tották írásokkal, hogy mennyire alávaló és 
hazug a vad, amellyel őket iliették, de bizo
nyították azt is, hogy éppen Sándor Pál és 
társai a szocialisták voltak azok, akik itt tar
tották a romáuokat és kérték, hogy marad
janak itt tovább. Az üles Végén maga Sándor 
Pál is kénytelen volt bűnbánóan elismerni, 
hogy az adatai hamisak voltak s ö nagyon 
rosszul cselekedett, míkor most ezt 1 kérdést 
ide hozta. Sándor Pál nem gondolta meg, 
hogy ezzel a beszédével a románoknak tesz 
hasznot, akik természetesen igyekeznek azt a 
látszatot kelteni, mintha valaki hívta volna 
őket, hogy igy az elrabolt holmik jogosságai 
igazoljak, mivel a mi kérésünkre vállalták á 
hadjárat és megszállás költségeit. 

~ ~A~z utóbbi hónapokban egyre nyilván
valóbbá' vált, hógy a korona ingadozása ós 
zuhanása éppen most, amikor a kivitel lehe
tőségének emelni kellene inkább, csak a bű
nös spekulációnak a-i eredménye lehet Ezért 
a kormány megszüntette a szabad valuta 
kereskedelmet, igy akarván letörni, a Pesten 
gomba módra elszaporodott bankok és ma- i 
gánosok valutaüzérkedését Az intézkedés a 
tőzsdések körében nagy ijedelmet, de az or
szágban annál nagyobb örömet okozott 

K E M E N E S A L J A 

üj ideálok felé. 
A cserkészet oly ideális szép dolog, az 

annyi kincset tartalmaz magában, hogy azt 
kimeríteni sohase lehet hanem mindig ujabb 
és ujabb gyönyörűséggel és idealizmussal 
tölti el a vele foglalkozókat, a fiuk is, kikben 
jó érzés és hazaszeretet van, azok seregesen 
tódulnak a liliom jeiü zászló alá. 

'Sajnos, az közös emberi vonás, különö
sen nálunk magyaroknál; ami szép és nemes 
dolog, azt profaui/.áljuk, hogy azután ember 
legyen a talpáu, aki valamely mesterségesen 
lejáratott dolgot újra életre tudjon kelteni. 

Igy vagyunk .pl. CieJlben"lt*C3erkészel
tel. Budapesten és a vidéki varosokban a 
legnépszerűbb társadalmi mozgalom a cser
készet; s nálunk pedig tegyünk egész Őszin
ték népszerűtlen, sőt a czelli lakosság 90. 
százaléka még ma sem tudja, mi annak a 
mozgalomnak az áldásos munkaköre s nem
zetfenntartó hivatása, mert sajnos, nincs meg 
a csapatnak az a kvalitása, amit egy cser
készcsapattól ígazáu megkívánhatunk. 

Nem akarom rövid cikkemben a sorok 
olvasóját azzal .untatni, hogy miért nem fe
lelt meg a Lehel csapat azon követelmények
nek, amit várhattunk volna tő'e.csak röviden 
annyit mondhatok róla, .hogy a csapatban 
nem uralkodott az igazi cserkész szellem, 
aminek'kezdettől, kellett volna lennie. 

ötnegyedéves munka kárba veszett, 
sajnos nem tagadjuk, de nem azért vagyunk 
cserkészek, hogy lelkesedésünk lelohadjon, 
hanem a múlton okulva uj erőt merítsünk 
és az egész czelli cserkészetét uj, ideál isabb 
alapokra helyezzük." 

Micsoda pásztor az, aki nyáját elhagyja, 
arra a feleletet megadja a szentírás . . . 

A Lehel csapat egy olyan parancsnokot 
karjott, aki nem nézi, hogy szegény-e" vagy 
gazdag, polgariata-e vagy ifjúmunkás. c*ak az 
lebeg a szeme előt t hogy az ifjúságnak azon 
részét aki tud szépért és nemeséri, hazáért 
lelkesedni, egy t i borba tömörítse es ez lesz 
az újra szervezett 56. sz. Lehel1 csapat 

Igen kérem az ígen tisztelt Czelldömölk 
és vidéke' nagyérdemű közönségét, hogy a 
munkánkat ne logadja előítélettel, feledjük a 
multat, csak tanuljunk belőle s kérem a tisz
telt közönség legalább erkölcsi támogatását 
s meg fogja látni rövid időn belül, hogy az 
uj kombinált csapat* ugy a köz,-mint a haza 
szolgalatába fog állani és iv.--: fogjuk köze
lileni azt az ideált.-amelynek kelt lenni egy 
igazi cserkészcsapatnak. Háczky'Egon. 

38. aram. 

Vannak más korcsmák is. Akadhatsz olyanra, 
Hol egy nemzett hőst írlak ki a falra. 
Mint ahogy például Rákóczival tették, 
Kinek a nevét is cimtáblára vették. 
Nagyon hires jó hely, jó terület földön, 
A Szent Liazló korcsma odakünn Doraölkön. 
Araint látod, nevét szent Lászlóról kapta, 
A királyról, kV a kunokat elrakta, 
bármi t is beszéljen a sok öregasszony, 
Az téged séraraikép sohase aggasszon, 
Hogy áltulajdonost Lászlónak uevezik. 
Én mondom, nem róla kapta a szép nevét. 
A neve itt Czeltben igazi fogalom,. 
Vasárnapon itt a legnagyobb forgalom. 
A tekeversenyzők mind' itten dobálnak, 
Dömölki atíéták itten iddogálnak, 
Aki majd eljut a végső diadalra,' 
Felvésik a nevét krétával a falra. -
Aki az ivásban bizonyul erősnek, 
Kijár a tisztelet nékje a hösuek. 
Beirják a nevét egy szép Aranykönyvbe, 
S amíg csak nem fizet, ki sem lesz törölve. 
C-ei dömölk közepén a Korona épült 
S utóbbi időben mindegyre c^ak szépült. 
Am ó mostanában akárhogy fellendült, 
A másik korona Zürichben megrendült. 
A gazdája most a hírek hallatára. 
Elcserélné bármely nemes valutára. 
S esze mostanában szüntelen azon jár. 
Mi legyen a címe Frank e avagy Dollár, 
Osztrák korona-e ava^y lengyel márka, 
Avagy rubel, melyét L j uiu elvtárs gyárta. 
Mép eddig nem döntött D * a jövő hétre. 
Már megírhatom tán az ujabb fényképre. -Zsák. 

H l E E T Í T 

Czelldömolki fényképek. 
Czelldömolki vendéglők 

Kedved jó barátura, most olvasom n. 
H >.\ megkaptad a mull szombati [ énképem 
Amelyei, hngy itt bent a városban voltam, 
Bárányról és Griffröl futólag rajzoltam. 
Lévén mind a keltő elsőrangú szállás, 
Ahol gyönyörűség a léuykép canálás. 
KlfTdok megint, hogyha utad erre lenne, 
Már előre tudhass válogatni benne. 
Van ám-itten Czellbeo mindenféle párti, 
Hogy neked melyik jó , azt magad találd ki. 
Itt a Magyar király. A cime már tiszta 
Bizonyíték arra. hogy legitimista. 
Hogyha te rn.tjad is ezen elven állasz. 
Megérkezésedkor.biztorj ide szallaxz, 
N-in tévedsz sehogyan a másik sarokra, 
Ahol díszeleg a Fehér rótsa csokra, 
Ennek a cime meg világos foglaló, , 
Hogy az a csokor még 18-ból való.'-J 
Mikor, forradalmi Károlyi alapon., 
Republikánusok hordták a kalapon. 

Petőfi ünnepek December 31-én 
lesz 100 . e?ztende;e annak, hô y Petőfi 
Sándor szülelett. A nevezetes évfordu
lót mindenfejé nagy ünnepekkel akar
ják emlékezetessé tenni. Az evang. 
egyházakat és iskolákat Kapi Bála 
püspök hívta fel arra, hogy az ősz 
folyamán mindenütt tartsanak ünnepé
lyeket Petőfi szülelésének emlékére. 

. Egyházkerületi közgyűlés. A dn-
, nántuli ev. egyházkerület ez évi rendes 
közgyűlését szeptember 14 —15-én fogja 
Sopronban tartani Kapi Béla püspök 
és dr. Berzsenyi J e n ő elnökiele alatt. 

A közalkalmazottak élelmiszer 
váltsága A pénzügyminiszter a ked
vezményes lerrnészelbeni ellátás helyett 
1400 koronát állapított meg minden 
egyes családtag részére augusztus hó
napra azoknak a tisztviselőknek, akik 
ezután kedvezményes ellátásban nem 
részesülnek. 

Áthelyezett segédlelkész. Wíehert 
Lajost, az ev. gyülekezet segédlelkészét 
a püspök Tolnamegyebe helyezte át. 
Itt tartózkodásának rövid ideje alatt is 
megnyerte a hivek szeretetét s további 
működéséhez is hasonló sikert kívánunk. 

Emlékmű leleplezés Dorgátán 
Borgáta község hazafias közönsége szép 
emléket emelt azoknak a hősöknek, 
akik a világháborúban az életüket ál
dozták fel. Az emlékművet augusztus 
6-án fogják nagy ünnepség keretében 
leleplezni Gailleaum tábornok, szom
bathelyi körletparancsnok jelenlétében. 

Hol ihatunk elsőrendű Kőbányai sört ? A Kőbányai Első Magyar Részvényserfőződe söre 
Czelldömölkiki állandóan a legfrisebb állapotban 

csapolva, vagy palackban kaphatók : Horváth István Magyar Király szállodájában, Sümegi Károly vasati vendéglőjében, 
Xsoldos surőíébei , Domokos Ignác vendéglőjében, Habért SÍtmnel vendéglőjében, Lövet Lajos vendéglőjében, Kovái 

Ferenc Központi kávéházában, Koxma István Uj kávéházában. Knthy József és Déry Andrásnál. 

Nagyban áUandóan kapható Herzfeld Mórnál CzéUdömölk, a sörgyár megbízóttjánáL 
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Megszűnt a kivételes hatalom. A 
kormány 1922. lulius 26-ával.megszün- | 
tette a háború esetire saőlú--.kivételes" 
hatalmat. t 

A hatósági liszt ara. A kormány 
a hatósági liszt árát a következőkben 
állapította meg: finom tészta liszt 3500 
korona, fözőliszl 2500 korona, rozsliszt 
1500 korona métermázsánként. i 

Hadirokkantak és hadiözvegyek- • 
hOZ felhívás. Felhívom a Czelldömőlk i 
járási hadirokkantakat,:-., özvegyek és 
árvák fiókjának összes lagiail, hogy a ! 
folyó évre esedékes évi-6 korona tag- i 
sági dijat az egyesület pénztárába ha- | 
ladéktalanul fizessék be, vagy tagsági j 
könyvecskéjük visszaadása mellett ki- I 
lépési szándékukat jelentsék be. Egyben 
felhívom a tagokat, hogy > megnyílott ; 
üzlet alaptőkéjéhez való hozzájárulás 
céljából legalább 50 koronát ugyancsak 
a pénztárba fizessenek be, mert külön
ben képtelen lesz az egyesület nagybani 
bevásárlásokat eszközölni és az eddig 
előnyösnek mutatkozó ü/.leiet fenntar
tani. Dr. Dóczy Kálmán, elnök. 

Sport. Sportegyletünk ma a Győri 
Athletikai Club jóhirü csapalát látja 
vendégül, amely á nemrég valósunkban 
járt Etol is megverte, tekintve hogy a 
C. S. E. csapata is nagyon jó formá
ban van, izgalmas, játékra van kilátás. 
Csapatunk igy áll Tel: Markovics, Hol-
pert, Perepatics, Szita 1, Király, Mizeri, 
Kóczor, HorváJjijJSzalay, Vajai, Nóvák. 

LegényegyleU mnlatság. A hely
beli kath. legényegylet ma este a Ko
rona szálloda kerthelyiségében zártkörű 
nyári mulatságot rendez. Az előkészü
letek után itelve ez a mulatság sem 
fog mögötte maradni azoknak a mulat
ságoknak, amelyeket a legényegylet a 
megelőző években nagy sikerrel ren
dezett. , 

Felhívás a gazdatisztekhez. Fel
hívjuk a gyakorló gazdatiszteket s mind
azokat, akik földmives iskolát végeztek, 
hogy saját érdekükben tudassák címüket 
a »Kemenesalja< kiadóhivatalával "Gaz
datiszte jelige alatt. 

Alsólendva visszakerül hozzánk. 
A határkiigazitó bizottság a népszövet-' 
ségnéíj^vasialba hozta, hogy az elra
bolt Alsólendvát. csatolják vissza Ma
gyarországhoz". A-döntés augusztusban 
fog megtörténni, de a dolog annyira 
valószínű, hogy a magyar kormány már 
meg is tette a szeptemberi bevonulásra 
az előkészületeket. -

Gyengének Ígérkezik a mézter
més. A méhészek a műit években min
dent elkövettek, hogy fokozzák a méz-
termést, dé ennek ellenére a tavalyi 

"év nagyon rossz volt a méhészekre 
nézve. Az idei tavasz jól indáit, de a 
reménységet nagyon megingatta a nyári 
időjárás, agy hogy uem sokat várha
tnak az idei eredménytől sem. \ 

Drágább a posta. Augusztus 1-ín 
á 'posta uj, magasabb díjszabást léptetett 
étoelCOIvaSdíiilííal legjobban érdeklő 
tételek ezek: Levél helyben 20 grammig 
4 K, belföldre 5 K," Ausztria, Lengyel

ország, Németország, Olaszország és 
Romániába 9 K, további 20 grammon
ként-koronával több. Levelezőlap 
belföldre 2 K, az emiitett országokba 
5 K, egyéb külföldre 7 K. Nyomtatvány 
10 grammig levelezőlap-alakban bel
földre 50 fillér, 50 grammig 1 K. Aján
lási dij minden viszonylatban 12 K. 
Posiautalvány belföldre 200 K-ig 2 K, 
1000 K-ig 6 K (egy utalványon legfel
jebb 50 ezer korona küldhető) 10 000 
K-ig 10 K. Expressdij levélpostaforga-
lomhan 24 K. Táviratok belföldre sza
vanként 4 K, az emiilett országókba-
20 K. Csomagszállitási dij kizárólag 
élelmiszerszállitmány részére egy kilog
ramm t ű - K , minden más tartalma 
csomag egy kilogrammig 20 K, 20 ki
logrammig 100 korona. ~ -

ferméskllátások. A kedvezőtlen 
időjárás folytán a terméskilátások na
gyon csekélyek. A nagy szárazság min
denfelé nagy károkat okozott a gabona
termésben. A búzatermés a Duna-Tisza 
közén közepes s holdanként 605 mé
termázsára teh~tő. Eszerint az Ország 
búzatermése kb. 12,110.000 métermá
zsa lesz, igy több mint amire a leg
utóbbi becslés alkalmával számitoltak. 
A rozstermést 5.096.600 métermázsára 
becsülik. Az őszi árpa kielégítő ered
ményt mulat, de annál kevesebb re
mény van a tavaszihoz. A .szárazság 
nagyon ártott a zabnak is. A tengeri
nek és burgonyának esőre volna min
denütt szüksége. A szőlőtermés általá
ban szépen... fejlődik, bár több helyen 
nagy. károkat okozott a jégverés. A 
gyümölcstermés szintén eléggé jónak 
mondható. 

Adomány a hadiözvegyeknek. Két 
nemesszivü vönöczki úrinő, Milán nő
vérek, a vönöczkj 14 hadiözvegynek 
esy-egy kilogramm zsirt adományoztak, 
amelyért ezuiön is hálás köszönetet 
mondanak a vönöczki hősök hátrama
radottjai Vajha sok ilyen*-jószívű hölgy 
akadna, kik észreveszik a szegények 
könnyeit és igyekszenek felszárítani 
azokat. . - . •" 

Táncmulatság A.kispiríthi ifjúság 
augusztus 13-án Németh Ferenc ven
déglőjében a harangalapra táncmulat
ságot rendez: Kezdete délután 4 órakor. 
Belépődíj személyeukint 30 K, család
jegy 60 K. 

Átalakítottak az összes uesti szín
házakat a S/.iuházi Élet uj szamában. Iircze 
Sándor, népszerű hetilapja e héten különösen 
gazdag Ötletekben. Rengeteg tréfa és fénykép, 
cikk és rajz-van az uj számban, melynek 
ára 30 korona, negyedévi előfizetés 250 K. 
Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-korút 29. 

A busa ára augusztusban. A mező
gazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében 
fizetendő baza árát a kormány augusztus 
hónapra métermázsánként 5000 koronában 
állapította meg. ' 

Táncmulatság. A vönöczki ifjúság 
augusztus 20-án özv. Barálh Károlyné 
vendéglőjében jótékonycéla táncmulat
ságot tart. Kezdete délután 3 órakór. 
Belépődíj' személyenkint 30 korona. A 
sikerültnek ígérkező mulatságra Czell-
dömölkr'61 is sokan készeinek, f 
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Hirdetmény. 
Szentmiklóala M M » * telekkönyvi 

betétei az 1886. 29, az 1889. 38. ésaz 1891. 
26 t. c. értelmében elkészíttetvén és a nyil
vánosságnak átadatván, ez azzal a felszólí
tással tétetik közzé: 7 ' . 

1. hoey~ mindazok, kik az 1886. t. 0. 
15. é s 17. § ai alapjáu — ideértve e szaka
szoknak az 1889. 3b'. t. c. 5. és 7. § aiban 
és az 1891: 16. tc. 15. §. a) pontjában foglalt 
kiégési leseit i , — valamint az 188J. 38. tc. 
7. § a é s ' a z 1891. 16. tc. 15. §. b) pontja 
alapján eszközölt . .bejegyzések érvénytelensé
gét kimutathatja*, e " végbőt törlési keresetü
ket, azok ped.s, 'akik valamely tehertétel át- , 
vitelének az 1886. 29. Ic. 22. §-a, illetve az , 
1889. 38. tc. l á . s-a alapján való mellőzését ' 
megtámadni kiváoják, e végből keresetüket-
hat liociap alatt, vagyis az 1923. február 15. 
napjáig bezárólag a teírtkönyri hatóságok
hoz nyújtsák be, mert az --z-n . jpeg nem 
hosszabbítható záros határidő ehelte után 
indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat; 

2. hogy mindazok, akik az 1886. 29. 
tc l ö . és 18. § aiaak eseteiben — ideértve 
az utóbbi g-nak az 1889. tc. 5. 6. § a i b a n 
foglalt kiegészítéseit is, - ~ . a tényleges birto
kos tulajdonjogának bejegyzése ellenében el
lentmondással é'ni kivannak, írásbeli, ellent
mondásukat hal hónap alatt, vagyis. 1923/ 
február 15 napjáig bszárótag a telekkönyvi 
hatósághoz benyújtsák, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határ idő ' letelte, után. 
ellentmondások többé figyelembe vétetni 
nem fog;-. -

3. hogy mindazok,' akik az 1. és 2. 
pontban körülírt t-seteken kfvtil a belétek 
tartalma által előbb nyert nyilvánkönyvi j o 
gaikat bármily irányban sértve vélik, — ide 
értve azokat' is,akik a tulajdonjog arányának 
az 1889. 38. tc. 16. § a alapián tö r t én t be
jegyzését sérelmesnek találják,, e tekintetben 
felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a te-

.lekkonyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1923. lebruár 15. napjáig bezárólag nyújtsák 
be, :n T ' ezen" meg 'nem hosszabbítható zároa 
határidő eltelte után a betétek tartalmát csak 
a törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik sze
mélyek ' jogainak sérelme nélkül támadhat
ják meg. ' ,'" . - - ' . & 

Ezyüttal figyelmeztetnek azok a felek, 
akik a béle lek szerkesztésére kiküldött b i 
zottságnak eredeti' okiratokat adlak át, hogy 
amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű 
másolatokat is csatoltak.-vagy~ilyeueket pót
lólag b->ny'ujlanak,az eredetieket a telekkönyvi 
hatóságnál átvehetik, 

A czelldömöiki kir. járásbíróság, mint 
tkvi hatóság 1922. évi július 18-án. 

Berta, kir.-járásbiró. 

Veszünk 
kisebb és nagyobb tételekben 
mezőgazdasági terményt, ga
bonát, takarmányt, szénát, 
szalmát a legjobb árak mellett. 

Eladunk 
mindenféle gazdasági t e r 
m é n y t a leg H i á n y o s a b b 
áron a kívánt időre való 

szállításra. 

Szegall és Spitzer 
terménykereskedők 

Czelldömőlk.Iroda': Pápai-u. 13 
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I TÖBBTERMELÉS! 
& Hatvani Növénynemesltö R. T. 

E R E D E T I H A T V A N I 

NEMESÍTETT 
ŐSZIBUZA 

vet6:iiHK|aí kai. holdanként 150-400 
kg. tübbtermelést biztosítanak. Je
gyeztesse eló szükségletét azonnal 

az egyedárusiló 
•agyar Magtenyésztési R. T-nál 

Budapest IV., Szép-ntca 1 . . . 
Telefon r!6—53, 66—64. 

Sürgönyeim : G B A N A ft..UJ M. 
Kérje ar. N. 10 száma ismertetőt. 

Saját lenyéí/ 'e-o kiváló, szavatoltan 
fajtiszia es jo c-iraképességü gazda
sági, konyhakerti és v i rágmagvak. 

Kertészeti es méhészeti eszközök. 
•oaori magkereskedés ár|egyséke 

ingyen és bérmentve. 

Üzletének forgalmát 
emeli, ha hirdet a 

Kemenesalj áb an. 

K O L L A R I T 
B Ö R L E M E Z ÍKCHlARiT-

Éstticit=r.-=í 

wé 

GAZDASA6J EPÜLETEK. ÓTÁKAX, 
AtAUtOK BCFEDtSÉaE ES RÉGI 
rSi.lDELTTSTŰSi ÁTFEDÉSÉRE A 

LE6AUIALMA5ASB 
Kapható Vas éa Béliem 

ncxöcaiduági géprtktár és müsznkl 
karesltedéaébcn Cial ldSmOKfr 

Művészi lelfopá-u 

fényképeket, 
tanulmányfej-, női 
szépség .gyermek 
felvételeket (zsa

nér kép) készít 
Schwartze Emil 

festőművész. 
Meghívásra házhoz 
megyek, jelenkeze-
seket e lap kiadó

hivatalába kérek. 

Ingyen tüzelő és fűtőanyag rendelkezésére, 
de egy próbarehSWés- Q náráfviacr '"zhelytk, kályhák kazá-
sel meggyózódl^t.-bogy & g e p i O i W g nok, cséplőgépek fűtésé
hez átalakítás nelktll is jól beválik és a drága szénnel és fával szemben 

a z T ó " o t ' m a e , l semmibe sem kerül! 1X1"" 
Kereskedelmi és Mezőgazdasági rt-nál, felvilágosítást kap. 

Telefon 22. * Szombathely, Berzsenyi D.-u. 1. Távirat; Kerme. 

Uj asztalos üzlet. 
Tisztelettel hozom C/.t-lldömölk 

és vidéke n. é. ki zünsexe b. tudo
mására, hogy Czclldomólkön Ber
zsenyi Uániei-ulca 2. szám alatt 

asztalos üzletet 
nyitottam, ahol készítek épület és 
butormunkákal kiváló jó anyagból, 
orcsó. árak mellett. -

• Javításokat elfozarto',;. 
• Szíves pártfogást kérve, 

kiváló tiszteleltei 
Vajay Karoly, eszUlc*. 

Hirlapunk nyomdájába egy 
fin tanoncul felvétetik. -

Árverési hirdetmény. 
R á b a k t eskéd községben egy löforgaTíriu 
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k \ U l C a I l l a t mellebh. ly i . égekbö l , 
mészar-zékkel együt t , lolyo évi ang. 
20-án delntan 3 órakor nvi l v á n o s á r 
verésen a legtöbbet igérőrie't 4 évre 
vagyis 1922. ok lóbe r l - l ö l 1926. oki. 
l- ig b é r b e fog adatni. 

Árverés i feltételek a lu l í ro t tná l a 
hivatalos ó r ák alatt betekinjhetOk. 

. I ' á p ó c z , 1922. jú l ius . 31. 
Petrovics József, körji gyzö . 

Anyarozsot, 
bköriarkkoróvfragot es mindenféle 

gyógynövényeket legmagasabb, áron 

veszünk > P A N T 0 R 0 6< Magyar 

Gyógynövény r t . Budapest. V l i i . Ba

ross utca 13. 

Bútorozott szobát gj£ 
használattal Cim a kiadóhivatalban. 

I Látható irásu „Mignon" 
! Írógép keveset hasznait, azonnal el

adó. Megtekinthető kiadóhivatalunkba. 

Nyilvános árverés. 
Néhai Götlmann Bódog ny. csend-

' öralezredes tulajdonát képező 

j lakóházT gyümölcsössel, 
1 úgyszintén az összes ingóságok, buto-
I rok, konyhafelszerelés. stb. 1922. évi 
I augusztus hó 13-án délután 3 órakor 
! a helyszínin nyilvános árverésen az 
j örökösök által eladatni fognak. 

Kőrisbogarat szárítva kg-ként 
' 2000 K-ért, anyarozsot 700 
! K-ért kilogrammonként vesz 
' Syógysiertár Czelldömölkön. 
Egy modern l a k ó h á z 
4 szobával és a szükséges mellékhelyi
ségekkel azonnal eladó. A házhoz gyü
mölcsfákkal beültetett nagy kerthelyiség 

van. Cim a kiadóhivatalban ' 

Cipész-üzlet kibővítés. 
Tisztelettel i W n m a n. é. közCn.-ég b. 

tudomására, hogy hosszu evt-k óta a Kis-
ntca 2. szaui alatt levő ^ 

cipész üzletemet 
özr. Horváth J^nosne Baeoss-ntca 13. szám 
alatti e i p é n üzle tével kibővítettem és azt 

, Néhány 
h o l d 

Mézet. 
s z á n t ó f ö l d e t 

megvételre .keresek. Cim a kiadóban. 

I . rendű pergetett 
mézet veszek ab 

Czelldömölk, saját edényembe kilóját 
170—175 K-ért és mindenkor a leg
magasabb napi árban. Mayer István 

• füszerkereskedó Czelldömölk. 

Egy ]ókarban levő 

gyermekkocsi g g g 
Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó ház. Clogyan leltet 45 ko-
onával 800 k o r o n á t 

meg taka r í t s á l ? . 
Vegye meg á 

Egy nagyobb ház] 
szép nagy gyümöl
csös kerttel dollár 

" e ! a d ó ' , t m e » k í " l Savoaaa k t l í n i . . 
ból h a z a é r k e z e t t e k - L m s g . Csodálatos ha-
nek kiváló jó vételiltása abban nyilvánul. 
alkalom. Cim a ki

adóhivatalban 

Tizedes, százados, 
marha, kocsi, gazda
sági, méhészeti, rak

tári és mészáros 
mérlegek legolcsóbb 
beszerzési forrása. 

Horváth Józsefj 
mérlegkeszitőnél S ióm 
batbely Szent Márton 
u. 7. (Kisfalody-n. 18. 

Antogenhegeaztés . 
átvettem, most azon kellemes helyzetben va- | Réelárgyak,varrógépek 

kerékpár, gazdasági 
eszközök és gépek, ma. 
lomgépek és vashordók 
forrasztása jótállássalj 

- eszközöltetik. 

gyok, hogy igen tisztelt megrendelőim munkáit 
a legpontosabban, gyorsan elkészíthetem. 

Cipőfelsőrészt készítek ugy . egyea 
darabokban, mint tncatmnnkában a leg
divatosabb szabásban 

Saját készítésű k é n cipókból nagy 
raktár. Verienyképes olcsó árak. 

Üz!"t**mben ezentúl a fősuiyt a privát, 
mértékotáHl megrendelésekre fektetem: ké
szítek aj férfi, nói és gyermekcipőket a 
fegkiíü.jobl) anyagból .olcsó árak mellett. Ja
vítások Hzónual elkészülnek. 

Szíves pártfogást kérve, 
kiváló tisztelettel Papp ElüŐ. 

Eladó ház. 
Czelldömölkön az e\ 
templommal szembeni 
levő ház azonnal eladó. 
A lakóház két épület
ből all, esetleg külOh-
kftlön - Hadati í . Cimj 

•italban. 

,,ZEÜS"-t 

gy hideg uton galva
nizál bármilyen femet, 
mely már színét elvesz
tette, egyszeri áttisztí
tás otau eredeti uj szi
kiét adja vissza.. Azon 
Jfémlárgy. amely Zetu-
l-.il tisztitódik, többé 
jnem okszidali'KJik. Egy 
Jcsomag ZETJ8 megfelel 

40 üveg femtisztitó 
|ázerhez arányítva. Vö
rös és sárgarezet p i l - " 
lanat alatt nikkelez. 
Ezen francia mérnők 
ndeális találmánya Ma

gyarországon óriási 
(szenzációt keltet:. Ké-
Witf l : Dr. vee, I . Hne 
|D Enghien Pár ia . 

Egyedárásitási főrak-
[tár Herzfeld H ó r . . fa

szer és gyarmautre 
|nagykereskedöné:Ciell-

dömölk 

f apha tó csomagon-
ent 1 frank. 45 t 

Forgalmi 
adókönyv 
kapható Dlnkgreve 
Sándor paplrkeret-

kédesében. 
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